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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea rectificării bugetului general  

al județului Ialomița, pe anul 2020 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 8023/2020 - S din 21.04.2020 al Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, 
Examinând: 

 - Raportul de specialitate nr. 8028/2020 - K din 21.04.2020 al Direcţiei Buget 
Finanțe; 
 - adresa nr. 7728 din 14.04.2020 a Primăriei Municipiului Urziceni; 
           -adresa nr. 3714 din 15.04.2020 a Primăriei Municipiului Feteşti; 
 - adresa nr. 4764 din 16.04.2020 a Primăriei Oraşului Ţăndărei; 
 - adresele nr. 2608936 din 30.03.2020 şi nr. 2609751 din 14.04.2020 ale 
Inspectoratul ui pentru Situaţii de Urgenţă “Barbu Catargiu” al Judeţului Ialomita, 

În conformitate cu: 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 15 din 21.02.2020 privind 
aprobarea bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2020, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 - prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pentru anul 2020; 
 - prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 50 din 15.04.2020 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2020; 
 - prevederile Decretului Preşedintelui României nr. 240 din 14 aprilie 2020 privind 
prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României; 
 - prevederile Ordonanţelor Militare nr. 1 – 5 şi 7 - 9 privind măsuri de prevenire a 
răspândirii COVID-19, 
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 În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1 (1) Se aprobă rectificarea bugetului local al județului Ialomița pe anul 2020, 
pe secțiuni, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, la venituri în sumă 
de 306.133,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 396.764,00 mii lei, cu un deficit de 90.631,00 
mii lei, deficit ce va fi acoperit din excedentul anului precedent, potrivit punctului I din 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Se aprobă utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de 16.745,00 mii 
lei ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcționare a bugetului local. 

(3) Se aprobă utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de 73.886,00 mii 
lei ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a bugetului local. 

 

Art. 2 (1) Se aprobă alocarea sumei de 1.010,00 mii lei din fondul de rezervă bugetară 
la dispoziția Consiliului Județean Ialomița pentru asigurarea surselor de finanțare necesare 
instituirii unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei de infectare cu 
COVID-19, prin achiziţionarea de medicamente, materiale de protecţie şi dezinfectanţi, după 
cum urmează: 

-se aprobă alocarea sumei de 510,00 mii lei Municipiului Fetești pentru Spitalul 
Municipal Fetești; 

-se aprobă alocarea sumei de 300,00 mii lei Municipiului Urziceni pentru Spitalul 
Municipal Urziceni; 

-se aprobă alocarea sumei de 200,00 mii lei Orașului Țăndărei pentru Spitalul 
Orășenesc Țăndărei. 

(2) Sumele alocate potrivit alin. (1) vor fi justificate de autorităţile locale, iar sumele 
neutilizate vor fi restituite bugetului judeţului Ialomiţa până cel târziu la sfârşitul semestrului 
I al anului 2020. 

 
Art. 3 Influențele prevăzute la art. 1 şi 2 sunt detaliate în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art. 4 Se împuternicește Direcția Buget Finanțe şi Direcţia Investiţii şi Servicii 

Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa să introducă 
modificările și completările în structura bugetului județului Ialomița, pe anul 2020, 
inclusiv în sinteza programelor, programul de investiţii publice şi în bugetul general 
consolidat , pe anul 2020. 

 
Art. 5  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către direcţiile 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, punerea în aplicare 
fiind asigurată de preşedintele Consiliului Judeţean Ialomița. 
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Art. 6 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la 
cunoştinţă publică. 

 
Art. 7 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre va fi 

comunicată Direcţiei Buget Finanţe, Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa,  autorităţilor locale prevăzute 
la art. 2,  Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-ul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa.  

 
 

PREŞEDINTE, 
VICTOR MORARU 

                                                                                                     
 
 
 
                                                                                                 Contrasemnează pentru  legalitate, 
                                                                                                               Secretarul General al județului Ialomița  
                                                                                                                                   Adrian Robert IONESCU 
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